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Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR
k migrační a bezpečností politice EU a Akčnímu plánu
proti pašování migrantů
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je hluboce znepokojen narůstající uprchlickou krizí v Evropě,
nepřipraveností EU zvládnout uspokojivě mimořádnou situaci vedoucí k destabilizaci celého
regionu, ale i osobními tragediemi uprchlíků, zejména matek a dětí.
Preambule
Politika EU v oblasti migrace vychází z dokumentu Globální přístup k migraci a mobilitě
(KOM(2011) 743). Zhoršená geopolitická situace, vzrůstající migrační tlaky a humanitární krize
donutila Evropskou komisi (EK) k urgentním opatřením definovaným na mimořádném zasedání
Evropské rady v dubnu 2015. EK publikovala svůj Evropský program pro bezpečnost (KOM(2015) 185)
a Evropský program pro migraci (KOM(2015) 240) a související akční plány, včetně Akčního plánu
proti pašování migrantů (2015 - 2020) (KOM(2015) 285). V roce 2016 plánuje EK Balíček opatření
o tzv. inteligentních hranicích.
Postoj zaměstnavatelů a podnikatelů
SP ČR se zapojil od začátku do diskuse o koherentní a efektivní migrační politice EU na evropské
i národní úrovni. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se svými zástupci
podílel na vypracování stanovisek k Evropskému programu pro migraci (SOC/523) a boji
proti pašování migrantů (REX/452). V rámci BUSINESSEUROPE spolupracoval při přípravě stanoviska
k ekonomické migraci a mobilitě. Na národní úrovni je zapojen do Pracovní skupiny Ministerstva
vnitra ČR pro přesídlení a relokaci.
SP ČR se vyjádřil kladně ke Strategii migrační politiky ČR a podpořil postoj vlády ČR podílet
se na společném řešení problému na dobrovolném principu.
SP ČR vyjádřil podporu opatřením zaměřeným na příčiny vzniklé krizové situace, prevenci,
rozvojovou agendu, ekonomickou a technickou podporu zdrojových a tranzitních zemí.
SP ČR uvítal opatření v Evropském programu pro bezpečnost, aby Evropa zůstala i nadále
prostorem svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic. Nové komplexní hrozby
vyžadují rychlou a koordinovanou reakci na evropské úrovni. Je nutné i nadále plnit
strategické cíle Strategie vnitřní bezpečnosti 2010 - 2014 a posílit spolupráci v oblasti
bezpečnosti. SP ČR vítá, že od 1. 12. 2014 je policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
integrována do běžného právního řádu EU.
SP ČR podporuje plánované specifické akce, které by měly zajistit rozhodnější reakci
na pašování migrantů a řešit základní příčiny nelegální migrace – posílenou justiční a policejní
reakci, efektivní sběr a sdílení informací, prevenci převaděčství a posílenou spolupráci
s třetími zeměmi. Konkrétní návrhy spojené s vytvořením jednotných kontaktních míst
pro převaděčství nebo vysíláním styčných důstojníků do delegací EU je třeba dobře
analyzovat z hlediska jejich přidané hodnoty.
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SP ČR vybízí členské státy k účinné realizaci politiky bezpečného návratu. V roce 2014 bylo
55 % žádostí o azyl zamítnuto. Neúspěšným žadatelům by měl být formou pobídky zajištěn
návrat do země původu, ovšem jen v případě, že nebude ohrožena jejich bezpečnost.
Úspěšnost návratové politiky se mezi členskými státy liší a pohybuje se mezi 15 – 95 %.
SP ČR podporuje závěry mimořádného summitu Visegrádské skupiny ze dne 4. 9. 2015
odmítající výzvu na relokaci dalších 120 000 uprchlíků, volající po ochraně vnějších hranic
a dialogu s třetími zeměmi.
SP ČR podporuje tzv. Pražský proces, který řeší východoevropskou migrační vlnu a dialog
se zeměmi původu a transitu.
Podnikatelé a podniky v Evropě potřebují k prosperitě, konkurenceschopnosti a schopnosti
uchovat pracovní místa garanci bezpečného prostředí a právní jistoty při zachování všech
čtyř svobod vnitřního trhu, především zachování volného pohybu osob.
Přijatá opatření EK proto nesmějí vést k omezení řízené ekonomické migrace,
která umožňuje podnikům přístup ke kvalifikované pracovní síle z třetích zemí. SP ČR
podporuje záměr EK zřídit platformu pro dialog se sociálními partnery o ekonomické
migraci a revizi tzv. Modrých karet.
V boji proti nelegálnímu zaměstnávání by EK a členské státy měly efektivněji využívat již
existujících nástrojů a sankcí a nevytvářet nové nástroje s negativním dopadem na řádně
fungující podniky. Stanovování určitého počtů inspekcí, které mají být prováděny v určitých
odvětvích na celoevropské úrovni s cílem zvýšit účinnost potírání zaměstnávání nelegálně
pobývajících občanů třetích států, SP ČR nevidí jako efektivní nástroj.

Praha, 10. 9. 2015
Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 225 279 111, Fax: +420 225 279 100
e-mail: spcr@spcr.cz, www.spcr.cz

Member of

